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Vaihtoehdon valitseminen - Val av ett alternativ

Esilla oleva keksintd koskee vaihtoehdon valitsemista vaihtoehtojen joukosta

ruumiinjasenta liikuttamalla.

Nykyisin kuluttajille on tarjolla laaja valikoima erilaisia elektronisia laitteita.

Suurella osalla naista on kayttoliittyma, jonka avulla kayttaja voi ohjata laitteen

toimintaa. Talloin kayttajan on valittava ainakin kahdesta vaihtoehdosta,

esimerkiksi aanen voimakkuus suuremmalle tai pienemmalle. Monipuolisimmat

laitteet tarjoavat kayttajan valittavaksi suuren joukon erilaisia vaihtoehtoja.

Tietokoneymparistdssa valinta voidaan suorittaa esimerkiksi graafista

kayttoliittymaa kayttaen, jolloin valintojen teko on melko intuitiivista. Microsoft

Windows 95® kayttojarjestelmassa kayttaja voi valita haluamansa ohjelmat ja

toiminnat liikuttamalla tietokonehiirta naytolla esitettavan kohdistimen

siirtamiseksi halutun vaihtoehdon kohdalle ja vahvistamalla valintansa

painamalla maarattya nappulaa. Vaihtoehtoisesti hiiren sijasta voidaan kayttaa

kosketusnayttda, jolloin valinta osoitetaan koskemalla sormella valittavan

vaihtoehdon mukaista kohtaa kosketusnayton ruudusta. Seka hiirta etta

kosketusnayttda kaytettaessa valinnan tekeminen edellyttaa kohtuullisesti

tarkkaavaisuutta ja tarkkaa kaden liiketta. Niinpa valinnan suorittaminen nayttoon

katsomatta on tavalliselle kayttajalle ainakin vaikeaa ellei mahdotonta.

Eras toinen lahestymistapa, jossa nayttoon katsomisen ongelma voidaan valttaa,

on puheentunnistuksen kaytto. Vastaanottamalla valinnat puheentunnistuksen

avulla kayttaja voi katsella minne haluaa valintoja tehdessaan. Puheentunnistus

on kuitenkin virhealtista ja vaatii usein kohtuullisen pitkan harjoitusjakson

puheentunnistuslaitteiston opettamiseksi tunnistamaan kayttajan puhetta.

Puheentunnistus toimii parhaiten hiljaisissa olosuhteissa: melu haittaa

tunnistuksen luotettavuutta. Puheentunnistuksen pitaisi myos osata huomioida

puhujan aidinkieli, mieluusti myos toimia silla.

Eras kolmas, uudempi lahestymistapa, liittyy kayttajan liikkeiden tunnistamiseen



ja niinsanotun virtuaalitodellisuuden muodostamiseen. Tassa kayttajan liikkeet

tunnistetaan esimerkiksi videokameran ja tietokoneen tai liikkeet osoittavien

alyvaatteiden ja tietokoneen avulla. Kayttajalle esitetaan virtuaalinakyma esim.

paahan asetettavan virtuaalikyparan avulla, jolloin kayttajan silmien eteen

asettuvat nayttoelementit esittavat parhaassa tapauksessa kolmiuolotteisen

stereonakyman. J. Segen ja S. Kumar ovat esittaneet menetelman, jolla yhta

videokameraa kayttaen voidaan seurata kayttajan kaden liikkeita ja jopa todeta

etusormen Nike. Menetelma on kuvattu julkaisussa Computer Vision and Pattern

Recognition, 1999, IEEE Computer Society Conference on, Volume: 1
, 1999,

pages: 479 -485. Julkaisun kuviossa 7 on esitetty 3-ulotteinen muokkain (editor),

jolla voidaan naennaisesti tarttua kolmiulotteisesti esitettyihin kohteisiin, siirtaa

niita ja taas vapauttaa ne. Kohteen valintaan ja tarttumiseen kaytettavina eleina

riittaa etusormella osoittaminen (point gesture) ja kaden hetkellinen avaaminen

eli kurottaminen ("reach" gesture). Tallainen virtuaalitodellisuus soveltuukin

erinomaisesti moniin sovelluksiin ja on helppo oppia ja kayttaa. Kayttajalle

voidaan jopa esittaa valittavia kohteita (kuten pallet julkaisun kuviossa 7), mutta

niista valitakseen kayttajan on kuitenkin tarkkaan keskityttava valintojen

tekemiseen.

Nyt on keksitty menetelma ja laite, joilla edella mainitut ongelmat voidaan valttaa

tai ainakin niiden vaikutusta voidaan vahentaa.

Keksinnon ensimmaisen aspektin mukainen menetelma valinnan tunnistamiseksi

ainakin kahden vaihtoehdon joukosta kasittaa seuraavat askeleet:

maaritellaan kutakin vaihtoehtoa vastaavat paikat kayttajaa ymparoivassa

tilassa niiden etaisyyden ja suunnan perusteella kayttajan suhteen niin, etta

paikkojen sijainnit pysyvat merkittavasti samoina kayttajaan nahden kayttajan

olinpaikasta riippumatta;

sallitaan kayttajan suorittaa ensimmainen Hike ruumiinjasenen

liikuttamiseksi haluamaansa vaihtoehtoa vastaavaan paikkaan;

tunnistetaan kayttajan suorittama toinen Hike mainitussa kayttajan

haluamaa vaihtoehtoa vastaavassa paikassa;

vasteena toiselle liikkeelle tunnistetaan kayttajan haluama valinta
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suoritetuksi; ja

annetaan tunnistettu valinta ulostulona.

Edullisesti menetelmassa lisaksi naytetaan kayttajalle ainakin kerran mainitut

5 vaihtoehtoja vastaavat paikat yhtena seuraavista: virtuaalisina kuvina ja

kayttajan vyotaron tasolla olevana valintakiekkona. Talloin kayttaja saa

nakoaistin avulla tiedon vaihtoehtojen valintaan kaytettavien paikkojen sijainnista

itseensa nahden ja hanen on helppo valita haluamansa vaihtoehto. Eraassa

keksinnon vaihtoehtoisessa suoritusmuodossa kayttajalle ilmoitetaan

10 ruumiinjasenen kutakin sijaintia vastaavan vaihtoehdon selitys audiofonisesti,

jolloin kayttaja voi hankkia tiedon eri vaihtoehtojen sijainneista liikuttamalla

kattaan eri vaihtoehtoja vastaaviin paikkoihin ja kuuntelemalla niiden selitykset.

Edullisesti menetelmassa lisaksi ilmaistaan kayttajalle kulloinkin osoitettu

15 vaihtoehto. Ilmaisun etuna kayttajan tekeman virhevalinnan riski pienenee kun

kayttaja saa ennen toisen liikkeen suorittamista vahvistuksen siita, etta han on

valitsemassa juuri haluamaansa vaihtoehtoa.

Edullisesti menetelmassa lisaksi valitaan mainitut vaihtoehtoja vastaavat paikat

20 siten etta kayttaja voi liikuttaa ruumiinjasenensa haluamansa paikan kohdalle

tilamuistinsa perusteella. Edullisesti kutakin vaihtoehtoa vastaavat paikat

maaritellaan myos niiden korkeuden suhteen kayttajaan nahden.

Edullisesti menetelmassa lisaksi tunnistetaan mainittu toinen Hike

25 kontaktittomasti. Edullisesti kontaktiton toisen liikkeen tunnistus toteutetaan

optisella liikkeentunnistuslaitteella. Talloin valtytaan mekaanisten osien kaytolta

valintojen tunnistamisessa ja tehdaan valintojen teko miellyttavaksi kayttajalle.

Edullisesti mainittu ensimmainen liike on kayttajan kaden Hike. Kaden

30 liikuttaminen valinnan tekemiseksi on intuitiivista ja helppo oppia. Edullisesti

mainittu toinen liike on kayttajan kaden liike, joka poikkeaa ensimmaisesta

liikkeesta. Eraassa keksinnon vaihtoehtoisessa suoritusmuodossa toinen liike on

kayttajan kaden liike, jossa kayttaja asettaa sormensa jonkin kuvion mukaiseen
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asentoon.

Edullisesti menetelmassa lisaksi suoritetaan maaratty ensimmainen toiminto

vasteena mainitulle ulostulolle.

5

Edullisesti menetelmassa lisaksi sallitaan kayttajan suorittaa maaratty toinen

toiminto mainitun ruumiinjasenen maaratylla kolmannella liikkeella. Edullisesti

mainittu kolmas Nike on merkittavasti vastakkainen mainitulle toiselle liikkeelle.

10 Eraan keksinnon toisen aspektin mukainen lektroninen laite valinnan

tunnistamiseksi ainakin kahden vaihtoehdon joukosta kasittaa:

valineet kutakin vaihtoehtoa vastaavien kayttajaa ymparoivien paikkojen

maarittelemiseksi niiden etaisyyden ja suunnan perusteella kayttajan suhteen

niin etta paikkojen sijainnit pysyvat merkittavasti samoina kayttajaan nahden

15 kayttajan olinpaikasta riippumatta;

valineet kayttajan sallimiseksi liikuttaa ruumiinjasen, haluamaansa

vaihtoehtoa vastaavaan paikkaan;

valineet kayttajan mainitussa paikassa suorittaman toisen liikkeen

tunnistamiseksi;

20 valineet kayttajan haluaman valinnan suorittamisen tunnistamiseksi

vasteena toiselle liikkeelle; ja

ulostulon tunnistetun valinnan ulostuloa varten.

Edullisesti laite kasittaa lisaksi nayttovalineet mainittujen vaihtoehtoja vastaavien

25 paikkojen nayttamiseksi kayttajalle mainitut vaihtoehtoja vastaavat paikat yhtena

seuraavista: virtuaalisena kuvana ja kayttajan vyotaron tasolla olevana valinta-

kiekkona.

Edullisesti laite kasittaa lisaksi esitysvalineet kulloinkin osoitetun vaihtoehdon

30 osoittamiseksi kayttajalle.

Edullisesti mainitut valineet kutakin vaihtoehtoa vastaavien kayttajaa

ymparoivien paikkojen maarittelemiseksi on jarjestetty maarittelemaan mainitut



vaihtoehtoja vastaavat paikat siten etta kayttaja voi liikuttaa ruumiinjasenensa

haluamansa paikan kohdalle tilamuistinsa perusteella.

Edullisesti mainitut valineet kayttajan mainitussa paikassa suorittaman toisen

liikkeen tunnistamiseksi on sovitettu tunnistamaan mainitun toisen liikkeen

kontaktittomasti.

Eraassa vaihtoehtoisessa suoritusmuodossa mainitut valineet kayttajan

mainitussa paikassa suorittaman toisen liikkeen tunnistamiseksi on sovitettu

kayttajaan kiinnitettavaksi. Edullisesti talloin mainitut valineet mainitun toisen

liikkeen tunnistamiseksi on jarjestetty tunnistamaan myos mainitun

ruumiinjasenen paikan.

Edullisesti mainittu ensimmainen Hike on kayttajan kaden Nike.

Edullisesti laite kasittaa lisaksi valineet maaratyn ensimmaisen toiminnon

suorittamiseksi vasteena mainitulle toiselle liikkeelle.

Edullisesti laite kasittaa lisaksi valineet maaratyn toisen toiminnon

suorittamiseksi vasteena mainitulle kolmannelle liikkeelle.

Edullisesti mainittu kolmas Hike on merkittavasti vastakkainen mainitulle toiselle

liikkeelle.

Keksinnon mukaista menetelmaa ja laitetta voidaan hyodyntaa lukuisissa

erilaisissa laitteissa, kuten matkaviestimissa, tietokoneissa, televisiolaitteissa,

tietoverkkoselauslaitteissa, elektronisissa kirjoissa ja ainakin osaksi elektronisesti

ohjattavissa ajoneuvoissa.

Keksintoa selostetaan seuraavassa esimerkinomaisesti viittaamalla oheisiin

piirustuksiin, joissa:

kuvio 1 esittaa eraan keksinnon edullisen suoritusmuodon mukaisen

ensimmaisen valintatilanteen;



kuvio 2 esittaa eraan keksinnon edullisen suoritusmuodon mukaisen toisen

valintatilanteen;

kuvio 3 esittaa eraan keksinnon edullisen suoritusmuodon mukaisen

valintalaitteen;

kuvio 4 esittaa lohkokaaviona eraan keksinnon mukaisen ensimmaisen

jarjestelman;

kuvio 5 esittaa vuokaaviona kuvioiden 4 jarjestelman toiminnan; ja

kuvio 6 esittaa lohkokaaviona eraan keksinnon mukaisen toisen jarjestelman.

Kuvio 1 esittaa eraan keksinnon edullisen suoritusmuodon mukaisen

ensimmaisen valintatilanteen. Kayttajan 10 nakokenttaan esitetaan esimerkiksi

virtuaalilaseilla valintakiekko 11, joka kasittaa sektorin muotoisia, kayttajaa

ympardivia valinta-alueita 15A, 15B, 15C, 15D. Edullisesti valintakiekko esitetaan

siten, etta se nayttaa olevan kayttajan vyotaron korkeudella. Kuhunkin valinta-

alueeseen on merkitty kyseisen valinta-alueen selite tekstina ja graafisina

ikoneina. Valinta-alueita erottaa toisistaan erotusalueet 17, joiden tarkoitus on

vahentaa virhevalintojen maaraa, kuten mydhemmin selitetaan. Valinta-alueet

ovat niin suuret, etta kayttaja voi ojentaa kaden 12 eteensa ja liikuttaa koko

kattaan 12 kasivarsi ojennettuna osoittaakseen haluamansa valinnan kiertamalla

katensa valintaa vastaavan valinta-alueen ylapuolelle. Kayttajan kaden alia oleva

valinta-alue osoitetaan edullisesti kayttajalle esittamalla valinta-alue muista

valinta-alueista poikkealla tavalla, esim. kaanteisena (inverted) kuvana tai varien

kaytolla, jos muut alueet naytetaan mustavalkoisina. Suorittaakseen valinnan

kayttaja laskee kattaan ja "koskee" tai "lapaisee" hanelle esitetyn valintakiekon

1 1 haluttua valintaa vastaavan alueen kohdalla (joka on siis virtuaalinen kuva eli

ainoastaan kayttajalle visuaalisesti esitetty kohde, jota ei voi kasin koskettaa).

Koska valinta-alueet on maaritelty suhteessa kayttajaan, kayttajan sijainnilla ei

sinansa ole merkitysta vaan kayttaja liikuttaa kattaan paikkaan joka on

kayttajaan nahden tietyssa suunnassa, tietylla etaisyydella kayttajasta ja tietylla

korkeudella lattiasta. Edullisesti kayttajalle annetaan ilmoitus suoritetusta

valinnasta esimerkiksi audiosignaalina vaikkapa puhesynteesia kayttaen. Vahan

aikaa valintakiekon kayttoa harjoiteltuaan tavallinen kayttaja alkaa muistaa

kunkin valinta-alueen likimaaraisen paikan ja voi tilamuistiaan kayttaen suorittaa
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haluamansa valinnan katsomatta ensinkaan valintakiekkoon.

Kuvio 2 esittaa eraan keksinndn edullisen suoritusmuodon mukaise© toisen

valintatilanteen. Kuviossa on havainnollistettu valinnan osoittamista kayttajalle.

5 Kayttajan kasi on juuri valinta-alueen 15B' mukaisen valinnan (Entertainment)

kohdalla. Valinnana olevan vaihtoehdon osoittamiseksi valinta-alue naytetaan

alueena 15B\ jossa varitys on kaannetty.

Kuvio 3 esittaa eraan keksinnon edullisen suoritusmuodon mukaisen

10 valintalaitteen 30. Valintalaite kasittaa keskusyksikon 31 seka kolmiulotteisen

nayttolaitteen 35. Keskusyksikko 31 ja nayttolaite 35 ovat erillisia komponentteja

jotka on varustettu infrapuna- tai LPRF (Low Power Radio Frequency) portein 37.

Keskusyksikko kasittaa kayttajan kadenliikkeiden seuraamista varten kameran

32 ja prosessointivalineet (ei esitetty kuviossa), audiovasteen kayttajalle

15 antamista varten kaiuttimen 33, valintakiekon nayttolaitteelle lahettamista varten

infrapunaportin 37, ja tietokoneeseen liittamista varten tiedonsiirtoportin 34.

Nayttolaite kasittaa rungon 36, ohjausyksikon 38, ja kaksi nayttoelementtia 36A

ja 36B. Ohjausyksikko 38 on kytketty nayttoelementteihin kaapeleilla

kuvasignaalin siirtamiseksi elementteihin. Nayttolaite voi olla mika tahansa

20 tekniikasta tunnettu laite, kuten StereoGraphicsin 93 g painoinen CrystalEyes'

Stereo3D visualisointilaite joka on esitelty Internet-osoitteessa

http://www.stereographics.com/. Laite kasittaa infrapunalinkin kuvan siirtamiseksi

tietokoneelta nayttolaitteeseen. Visualisointilaitteen nayttoelementit 36A ja 36B

voivat olla joko osittain lapinakyvia tai taysin lapinakymattomia.

25

Kuviossa 3 esitetty valintalaite esittaa kayttajalle sahkoisesti valintakiekon

nayttolaitteen avulla. Kun kamera havaitsee kayttajan tekevan valintaa,

keskusyksikko ohjaa nayttolaitteen esittamaan valintakiekon seka edullisesti

myos nayttamaan kulloinkin valittavana olevan vaihtoehdon muista

30 vaihtoehdoista poikkeavalla tavalla. Kayttajan kadenliikkeet tunnistetaan

kameran avulla kontaktittomasti; kayttajan ei tarvitse koskea mitaan kytkinta.

Nain valtetaan kytkimeen tahtaaminen seka mekaanisten kytkinten kulumiseen

liittyvat ongelmat. Kuvion 3 valintalaitteella kayttajan liikkeet tunnistetaan myos
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langattomasti.

Eraassa keksinnon vaihtoehtoisessa suoritusmuodossa kayttaja kiinnittaa

lapinakyvan muovikalvon silma- tai aurinkolaseihinsa. Kalvoon on painettu

5 valintakiekon kuva niin etta kun kayttaja katsoo sen lapi, han nakee

valintakiekon. Kaantamalla hieman paataan alaspain kayttaja voi nahda

valintakiekon osapuilleen oikealla paikallaan.

Eraassa keksinnon toisessa vaihtoehtoisessa suoritusmuodossa kamera on

10 sovitettu mukanakuljetettavaksi ja tuettavaksi kayttajaan niin, etta kamera voi

seurata kayttajan kadenliikkeita. Kamera voidaan esimerkiksi kiinnittaa kayttajan

paahan asetettavaan nayttolaitteeseen, kayttajan vaatteisiin olkapaan seudulle

tai vaikkapa kayttajan vyolle. Nayttolaitteeseen asetetun kameran etuna on se,

etta talloin kamera kaantyy nayttolaitteen mukana, jolloin kameran avulla

15 tunnistettavat valinta-alueet vastaavat paanliikkeista riippumatta kayttajan

nakokenttaan esitettavia valinta-alueita. Toisaalta vyolle kiinnitetyn kameran

etuna kayttajan kadenliikkeiden koordinaatisto vastaa kadenliikkeita kayttajan

vyotaroon nahden. Talloin esimerkiksi paan kaantaminen ei vaikuta valinta-

alueisiin. Tama on etu esimerkiksi silloin, jos kayttaja suorittaa valintoja

20 tilamuistiin perustuen.

Eraassa viela toisessa keksinnon vaihtoehtoisessa suoritusmuodossa

jarjestetaan kayttajalle vapaa nakokentta suoraan eteensa. Tama voidaan

toteuttaa niin, etta muodostetaan nayttoelementit ainakin osittain lapinakyviksi tai

25 viela yksikertaisemmin muotoilemalla nayttoelementit matalien lukulasien linssien

tavoin niin mataliksi, etta kayttaja voi katsoa nayttoelementtien yli eteensa. Nain

kayttaja voi kayttaa keksinnon mukaista valintamenettelya myos liikkuessaan,

jolloin han voi helposti katsoa joko eteensa tai valintakiekkoon pain.

30 Kuvio 4 esittaa lohkokaaviona eraan keksinnon mukaisen ensimmaisen

jarjestelman 40, joka kasittaa kuvion 3 valintalaitteen seka silla ohjattavan

tietokoneen 42. Jarjestelma kasittaa nayttolaitteen 35, johon kuuluu

ohjausyksikko 38. Ohjausyksikko ohjaa nayttoelementteja 36A ja 36B seka



ensimmaista infrapunaporttia 37. Jarjestelmaan kuuluu myos keskusyksikko 31,

joka ohjaa nayttdlaitetta. Keskusyksikko kasittaa toisen infrapunaportin 37,

kaiuttimen 33, tiedonsiirtoportin 34 ja naita ohjaavaan prosessorin 41.

Tiedonsiirtoportti on mika tahansa tekniikasta tunnettu tiedonsiirtoportti.

Keskusyksikko antaa tiedonsiirtoportin kautta ohjattavalle tietokoneelle 42

kayttajan tekemat valinnat. Edullisesti keskusyksikko on myos sovitettu

muodostamaan valintakiekon tietokoneen antamien valintavaihtoehtojen

mukaisesti esimerkiksi niin, etta tietokone ilmoittaa jarjestyksessa kayttajalle

esitettavat vaihtoehdof ja ohjausyksikko muodostaa nayttolaitteella esitettavan

valintakiekon naiden vaihtoehtojen mukaisesti.

Kuvio 5 esittaa vuokaaviona kuvion 4 jarjestelman toiminnan. Toiminta alkaa

lohkosta 51, jossa jarjestelma on saatettu toimintavalmiiksi ja keskusyksikko

muodostaa sahkoisesti valintakiekon. Valinnan tunnistamisen kannalta ei ole

edes valttamatdnta esittaa valintakiekkoa kayttajalle, koska kayttaja voi suorittaa

valinnan tilamuistinsa perusteella.

Lohkossa 52 jarjestelma tarkistaa, onko kayttajan kasi ojennettu. Jos ei, suoritus

palaa tarkistamaan uudelleen onko kasi ojennettu. Jos kylla, lohkossa 53

tarkistetaan onko kayttajan kasi jonkin valinta-alueen paalla. Jos ei, suoritus

palaa takaisin lohkoon 52 (tai vaihtoehtoisesti lohkoon 53). Jos kasi on valinta-

alueen paalla, kayttajalle osoitetaan kaden alia oleva valinta-alue esimerkiksi

puhesynteesia kayttaen lukemalla valinnan nimi tai muuttamalla kayttajalle

nayttolaitteella esitettavaa valinta-aluetta. Lohkossa 55 tarkistetaan tekeeko

kayttaja deaktivointiliikkeen. Jos kylla, niin valintojen vastaanottaminen

lopetetaan lohkossa 56 ja kayttajalle ilmoitetaan tasta.

Jos kayttaja ei tehnyt deaktiviointiliiketta, tarkistetaan lohkossa 57 tekeeko

kayttaja valintaliikkeen. Jos ei tee, palataan lohkoon 52, muuten lohkossa 58

ilmoitetaan kayttajalle tehty valinta. Ilmoitus voidaan tehda audiofonisesti ja/tai

visuaalisesti. Lohkossa 59 annetaan ulostulona valinta jarjestelmalla ohjattavalle

laitteelle.
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Edullisesti valintaliike on kayttajan kaden Nike valintakiekkoon pain ja

deaktivointiliike on eteen ojennetun kaden Hike poispain valintakiekosta. Tassa

esimerkissa, jossa valintakiekko esitetaan kayttajan vyotaron tasolla, valintaliike

kohdistuu alaspain. Deaktivointiliikkeeksi ei edullisesti tulkita kaden palauttamista

5 eteen ojennetuksi sen jalkeen kun aktivointiliike on tehty. Eraassa keksinnon

vaihtoehtoisessa suoritusmuodossa deaktivointiliike ei riipu lainkaan siita minka

vaihtoehdon kohdalla kasi on.

Keksinnon mukaista valintamenettelya voidaan kayttaa my6s valikoiden

10 ohjaamiseen. Edullisesti kuitenkin valikoiden maara pidetaan vahaisena niin etta

kayttaja voi oppia muistamaan kunkin valikon valinta-alueiden tarkoituksen.

Esimerkiksi kayttaja voi valita ensin viihdesovelluksia tarkoittavaa valinta-aluetta

15B kayttaen yhden valikon, jossa valinta-alueessa 15A on elokuvat, valinta-

alueessa 15B musiikki, ja niin edelleen. Edullisesti seka elokuvien

15 katselusovellus etta musiikin kuuntelusovellus (jotka siis kaynnistetaan edella

mainitun esimerkin tapauksessa valrnta-alueista 15B ja sitten 15A tai 15B)

kayttavat samoja valinta-alueita seuraavan kappaleen valintaan, toiston

aloittamiseen ja pysayttamiseen seka sovelluksesta poistumiseen. Nain kayttajan

on suhteellisen helppo oppia tavallisimpien sovellusten kayttoon tarvittavat

20 kadenliikkeet niin etta han voi ohjata sovelluksia myos nakematta valintakiekkoa.

Eraassa keksinnon vaihtoehtoisessa suoritusmuodossa deaktivointiliikkeen

sijasta seurataan maarattya toista valintaliiketta, joka poikkeaa aiemmin lohkossa

57 seuratusta valintaliikkeesta. Jos esimerkiksi lohkon 57 valintaliike aiheuttaa

25 aanen voimakkuuden lisayksen, tama toinen valintaliike voi aiheuttaa

vastakkaisen toiminnon, eli aanen hiljentamisen. Jos taas kasi on ojennettu

vaikkapa tietoverkkoselaukseen kaytettavan sovelluksen "paluu" -nappulan

(back) kohdalle, toinen valintaliike voi toteuttaa vastakkaisen toiminnon eli

etenemisen. Tallainen valittavasta vaihtoehdosta riippuva toiminnallisuus

30 mahdollistaa intuitiivisen toteutuksen esimerkkina asken mainitulle,

verkkoselaimista tunnetulle piirteelle.

Kuvio 6 esittaa lohkokaaviona eraan keksinnon mukaisen toisen jarjestelman 60.
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Jarjestelma kasittaa matkaviestimen 61, keskusyksikon 31 seka nayttolaitteen

35. Matkaviestin 61 on jarjestetty tunnistamaan puheentunnistuksella kayttajan

lausuman avainsanan ja vasteena sille aloittamaan valinnan tekemisen. Se

ilmoittaa keskusyksikolle 31 valinnan aloittamisesta ja keskusyksikko ohjaa

5 nayttolaitteen 35 esittamaan kayttajalle valintakiekon. Keskusyksikko 31 seuraa

kayttajan kadenliikkeita ja ilmaisee kayttajan tekeman valinnan matkaviestimelle

61 . Saatuaan valinnan matkaviestin ilmoittaa keskusyksikolle ettei valintoja enaa

tehda ja keskusyksikko lakkaa esittamasta valintakiekkoa, tai vaihtoehtoisesti

matkaviestin odottaa lisaa valintoja. Edullisesti matkaviestin aloittaa itse

10 valintatilanteen vastaanottaessaan puhelun tai muuten tarvitessaan kayttajan

valinnan.

Eraassa keksinnon vaihtoehtoisessa suoritusmuodossa keskusyksikko 31 ja

matkaviestin 61 on integroitu yhdeksi laitteeksi. Edullisesti keskusyksikon

15 kamera on sovitettu kaytettavaksi myos visuaalista kommunikointia varten.

Keksinnon mukaista jarjestelya valintojen tekemiseksi voidaan kayttaa

esimerkiksi erilaisten valikoiden kayttamiseen. Koska kayttajan valinnat

tunnistetaan verraten laajojen kadenliikkeiden perusteella, valinnat voidaan

20 tunnistaa luotettavasti eika kokeneen kayttajan aina tarvitse katsella mitaan

valintanayttoa. Valinnat voidaan myos tehda nopeammin kuin esimerkiksi

puheentunnistusta kaytettaessa, koska sanojen lausumisen sijasta kayttaja voi

nopeilla kadenliikkeilla tehda valintoja.

25 Edella on kuvattu erasta keksinnon edullista suoritusmuotoa esimerkinomaisesti.

Keksinnon puitteissa kaytannon toteutusta voidaan muunnella lukuisin eri tavoin,

esimerkiksi:

1. Kayttajalle ei lainkaan esiteta valintakiekkoa, ellei kayttaja sita erikseen

pyyda.

30 2. Valintakiekon asemasta esitetaan vain kaari, jonka osat vastaavat valinta-

alueita.

3. Kadenliikkeen asemasta seurataan jonkin toisen ruumiinjasenen liikkeita,

esimerkiksi paan tai jalan liikkeita. Raajoja, erityisesti kasia, on kuitenkin
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usein helpompi liikuttaa kuin paata.

4. Seurataan kulloinkin kayttajan ojentamaa katta, jolloin kayttaja voi valita

valintoja kumpaa tahansa kattaan kayttamalla.

5. Ryhmitellaan valinta-alueita vierekkain ainakin kahteen riviin, mutta niin

kauas toisistaan ja niin laajoiksi alueiksi, etta kayttaja voi valita haluamansa

vaihtoehdon tilamuistinsa perusteella. Esimerkkina tasta valinta-alueet

voiclaan jarjestaa suureen 2-ulotteiseen matriisiin tai kahdelle eri kaarelle,

joista toista kayttaakseen kayttaja koukistaa kyynarpaansa ja liikuttaa kattaan

kyynarpaa n. 90 asteen kulmaan taivutettuna. Toinen kaari taas vastaa edella

kuvattua suorin kasin tapahtuvaa liikuttamista. Tassa tapauksessa voidaan

esimerkiksi jakaa kuvioiden 1 ja 2 sektorit kahteen osaan: sektorin

valittomasti kayttajan vieressa oleva osa voi toimia ensimmaisen

toimenpiteen kaynnistamisen valinta-alueena ja ulkokehalla oleva sektorin

osa voi toimia toisen, mahdollisesti vastakkaisen toimenpiteen

kaynnistamisen valinta-alueena. On syyta huomata, etta matriisiksi

jarjestettyjenkin valinta-alueiden tapauksessa kayttajan kasi etenee silti

maarattya kaarta pitkin, kun kayttaja liikuttaa sen yhdelta valinta-alueelta

toiselle valinta-alueelle.

6. Kameran sijasta voidaan kayttaa mita tahansa muuta kayttajan laajat

kadenliikkeet tunnistavaa menetelmaa, esimerkiksi kayttajan paalle puettavan

paidan hihaan kiinnitettya asentonsa tunnistavaa nauhaa (Measurand Inc,

S1280CS/S1680 Shape tape™) hyodyntamalla. Kayttajan kaden liikkuessa

hihaan kiinnitetty nauha muuttaa muotoaan ja osoittaa kaden asennon.

7. Valintaliikkeen ei ole pakko ulottua tietylle tasolle, vaan esim. kynnyspituutta

pidempi tai kynnysnopeutta nopeampi valintakiekon tason suunnasta

poikkeava kaden Hike voi osoittaa valinnan.

8. Maaritellaan valintaliikkeeksi jokin kasimerkki, jossa kayttaja muodostaa

sormillaan maaratyn kuvion, esimerkiksi osoittaa sormellaan tai avaa kaden

nyrkista ja levittaa sormet haralleen. Talloin kaden ei tarvitse liikkua paikasta

toiseen vaan kayttaja voi pitaa katensa paikallaan. Kasimerkkia kaytettaessa

voidaan jattaa huomioimatta kaden korkeus ja sallia kayttajan valita

haluamansa valinta-alue milla korkeudella tahansa. Tasta on erityisesti etua

kohdassa 5 esitetyn suoritusmuodon tapauksessa, jossa valinta-alueet
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ryhmitellaan kahteen eri etaisyyksilla kayttajasta olevaan kaareen, koska

liikutettaessa katta kyynarpaa koukistettuna kaden luonnollinen liikerata on jo

alempana kuin silloin jos liikutellaan katta kyynarpaa ojennettuna.

9. Liitetaan nayttolaitteen sankoihin, kayttajan korvien laheisyyteen,

stereokaiuttimet ja toistetaan kayttajalle annettavat aanet naiden kaiuttimien

kautta. Edullisesti talloin kayttajalle annetaan valintaa vastaava aanimaisema,

jossa esimerkiksi vasemmalla tehty valinta vahvistetaan pelkastaan

vasemman kotvan puoleisella kaiuttimella.

10. Vaikka valintakiekko esitettiinkin tassa kayttajan vyotaron tasolla olevaksi ja

vaakatason suuntaiseksi, se voidaan muodostaa esimerkiksi olkapaan

tasolle, pystytasoksi kayttajan olkapaan kohdalle tai vaikka vinottain.

1 1 . Kierretaan joko valintakiekkoa ja tunnistettavien alueiden sijaintia niin etta

vastaavuus niiden valilla sailyy vaikka kayttaja kaantaisi paataan.

12.Sailytetaan myos vastaavuus valinta-alueiden ja kayttajan alia olevan lattian

valilla. Jos esimerkiksi kayttaja kaantaa paataan tai vaikka koko vartaloaan

vastapaivaan, niin kaannetaan kayttajalle esitettavaa nayttokiekkoa

myotapaivaan ja suhteutetaan myos kayttajan kadenliikkeet lattiaan nahden.

Talloin valintakiekko voidaan paremmin ulottaa yli 180 asteen kaareen niin

etta se ulottuu osittain kayttajan taakse. Tama voidaan toteuttaa esimerkiksi

ompelemalla kayttajan vaatteisiin kayttajan nilkasta jalan takaosaa ja selkaa

pitkin ainakin kayttajan niskaan ja edullisesti nayttolaitteelle asti ulottuva

muodonmuutoksen tunnistava nauha. Mittaamalla nauhan kiertyma nilkan ja

ylaselan valilla voidaan todeta kayttajan hartioiden kiertyma vaakatasossa

lattiaan nahden (esimerkiksi johtuen kayttajan osittaisesta kaantymisesta

paikallaan seisten). Tata kiertymaa kayttaen voidaan sailyttaa vastaavuus

lattian ja kayttajan kadenliikkeiden valilla. Tama mahdollistaa sen, etta kaden

liikkeet voidaan tunnistaa kayttajaan tuetulla liikkeentunnistuslaitteistolla,

esimerkiksi alyvaatteella. Edullisesti mainittu nilkasta niskaan ulottuva nauha

kiinnitetaan ylapaastaan nayttolaitteen kehykseen magneetilla muodostaen

samalla ainakin kaksi sahkoista kontaktia. Naita kontakteja kayttaen

nayttolaite voi vastaanottaa nauhalta liiketietoja ja valittaa tiedot edelleen

keskusyksikolle. Kayttajan paan kaantyma lattiaan nahden voidaan sitten

maarittaa mittaamalla paan mukana kaantyvan nayttolaitteen ja lattian
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valinen vaakatason suuntainen kiertyma.

Tassa on esitetty keksinnon toteutusta ja suoritusmuotoja esimerkkien avulla.

Alan ammattimiehelle on ilmeista, ettei keksinto rajoitu edella esitettyjen

5 suoritusmuotojen yksityiskohtiin ja etta keksinto voidaan toteuttaa muussakin

muodossa poikkeamatta keksinnon tunnusmerkeista. Esitettyja suoritusmuotoja

tulisi pitaa valaisevina, muttei rajoittavina. Siten keksinnon toteutus- ja

kayttomahdollisuuksia rajoittavatkin ainoastaan oheistetut patenttivaatimukset.

Taten vaatimusten maarittelemat erilaiset keksinnon toteutusvaihtoehdot, myos

10 ekvivalenttiset toteutukset kuuluvat keksinnon piiriin.
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Patenttivaatimukset

1 . Menetelma valinnan tunnistamiseksi ainakin kahden vaihtoehdon joukosta,

jossa

maaritellaan kutakin vaihtoehtoa vastaavat paikat kayttajaa

5 ymparoivassa tilassa niiden etaisyyden ja suunnan perusteella kayttajan

suhteen niin, etta paikkojen sijainnit pysyvat merkittavasti samoina

kayttajaan nahden kayttajan olinpaikasta riippumatta;

sallitaan kayttajan suorittaa ensimmainen Hike ruumiinjasenen

liikuttamiseksi haluamaansa vaihtoehtoa vastaavaan paikkaan;

10 tunnistetaan kayttajan suorittama toinen Nike mainitussa kayttajan

haluamaa vaihtoehtoa vastaavassa paikassa;

vasteena toiselle liikkeelle tunnistetaan kayttajan haluama valinta

suoritetuksi; ja

annetaan tunnistettu valinta ulostulona.

15 2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelma, tunnettu siita, etta

naytetaan kayttajalle ainakin kerran mainitut vaihtoehtoja vastaavat

paikat yhtena seuraavista: virtuaalisina kuvina ja kayttajan vyotaron tasolla

olevana valintakiekkona.

3. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen menetelma, tunnettu siita, etta

20 ilmaistaan kayttajalle kulloinkin osoitettu vaihtoehto.

4. Jonkin edeltavan patenttivaatimuksen mukainen menetelma, tunnettu

siita, etta

tunnistetaan mainittu toinen liike kontaktittomasti.

5. Jonkin edeltavan patenttivaatimuksen mukainen menetelma, tunnettu

25 siita, etta mainittu ensimmainen liike on kayttajan kaden liike.

6. Jonkin edeltavan patenttivaatimuksen mukainen menetelma, tunnettu

siita, etta

suoritetaan maaratty ensimmainen toiminto vasteena mainitulle

ulostulolle.

30 7. Jonkin edeltavan patenttivaatimuksen mukainen menetelma, tunnettu

siita, etta

sallitaan kayttajan suorittaa maaratty toinen toiminto mainitun

ruumiinjasenen maaratylla kolmannella liikkeella.
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8. Elektroninen laite valinnan tunnistamiseksi ainakin kahden vaihtoehdon

joukosta, joka laite kasittaa:

valineet (31;41) kutakin vaihtoehtoa vastaavien kayttajaa ymparoivien

paikkojen (15A,15B,15C,15D) maarittelemiseksi niiden etaisyyden ja

5 suunnan perusteella kayttajan (10) suhteen niin etta paikkojen sijainnit

pysyvat merkittavasti samoina kayttajaan (10) nahden kayttajan

olinpaikasta riippumatta;

valineet (31,32) kayttajan (10) sallimiseksi liikuttaa ruumiinjasen (12),

haluamaansa vaihtoehtoa vastaavaan paikkaan;

10 valineet (31,32) kayttajan (10) mainitussa paikassa suorittaman toisen

liikkeen tunnistamiseksi;

valineet (31,32) kayttajan (10) haluaman valinnan suorittamisen

tunnistamiseksi vasteena toiselle liikkeelle; ja

ulostulon (34) tunnistetun valinnan ulostuloa varten.

15 9. Patenttivaatimuksen 9 mukainen laite, tunnettu siita, etta

laite kasittaa lisaksi nayttovalineet (35,36A,36B) mainittujen

vaihtoehtoja vastaavien paikkojen (15A,15B,15C,15D) nayttamiseksi

kayttajalle mainitut vaihtoehtoja vastaavat paikat yhtena seuraavista:

virtuaalisena kuvana ja kayttajan vyotaron tasolla olevana valinta-kiekkona

20 (15A,15B,15C,15D).

10. Patenttivaatimuksen 9 mukainen laite, tunnettu siita, etta

laite kasittaa lisaksi esitysvalineet (35) kulloinkin osoitetun

vaihtoehdon osoittamiseksi kayttajalle (10).

1 1 . Jonkin patenttivaatimuksen 9-10 mukainen laite, tunnettu siita, etta

25 mainitut valineet (31 ,32) kayttajan (10) mainitussa paikassa

suorittaman toisen liikkeen tunnistamiseksi on sovitettu tunnistamaan

mainitun toisen liikkeen kontaktittomasti.

12. Jonkin patenttivaatimuksen 9-11 mukainen laite, tunnettu siita, etta

mainittu ensimmainen Hike on kayttajan kaden (12) liike.

30 13. Jonkin patenttivaatimuksen 9-12 mukainen laite, tunnettu siita, etta

laite kasittaa lisaksi valineet (41) maaratyn ensimmarsen toiminnon

suorittamiseksi vasteena mainitulle toiselle liikkeelle.

14. Jonkin patenttivaatimuksen 9-13 mukainen laite, tunnettu siita, etta
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laite kasittaa lisaksi valineet (41) maaratyn toisen toiminnon

suorittamiseksi vasteena mainitulle kolmannelle liikkeelle.

Jonkin patenttivaatimuksen 9 - 14 mukainen laite, tunnettu siita, etta

mainitut valineet (31,32) kayttajan (10) mainitussa paikassa

suorittaman toisen liikkeen tunnistamiseksi on sovitettu kayttajaan

kiinnitettavaksi.

Jonkin patenttivaatimuksen 9-15 mukainen laite, tunnettu siita, etta

laite kasittaa ainakin yhden seuraavista: matkaviestimen, tietokoneen,

televisiolaitteen, tietoverkkoselauslaitteen, elektronisen kirjan ja ainakin

osaksi elektronisesti ohjattavan ajoneuvon.
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(57) Tiivistelma

Menetelma valinnan tunnistamiseksi ainakin kahden

vaihtoehdon joukosta, jossa maaritellaan kutakin

vaihtoehtoa vastaavat paikat kayttajaa ymparoivassa

tilassa niiden etaisyyden ja suunnan perusteella kayttajan

suhteen niin, etta paikkojen sijainnit pysyvat merkittavasti

samoina kayttajaan nahden kayttajan olinpaikasta

riippumatta; sallitaan kayttajan suorittaa ensimmainen Nike

ruumiinjasenen liikuttamiseksi haluamaansa vaihtoehtoa

vastaavaan paikkaan; tunnistetaan kayttajan suorittama

toinen Hike mainitussa kayttajan haluamaa vaihtoehtoa

vastaavassa paikassa; vasteena toiselle liikkeelle

tunnistetaan kayttajan haluama valinta suoritetuksi; ja

annetaan tunnistettu valinta ulostulona. Keksinto koskee

lisaksi menetelman toteuttavaa laitetta, joka voi olla

esimerkiksi tietokone tai matkaviestin.

Kuvio 1

.
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